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Mentorskapet som ett led i ledarskapsutvecklingen
BHS-konferens i april 2001

Bibliotekens betydelse i vårt samhälle har under senare år betonats av fler aktörer än tidigare –
vare sig det gäller folkbibliotek eller forskningsbibliotek. Bibliotekens uppgifter att
tillhandahålla och bevara förändras genom att den digitala tekniken hela tiden utvecklar
verksamheten. Både bibliotekets och bibliotekariernas roller vidgas. En kunskapsorganisation
som ett bibliotek måste samtidigt vara en lärande organisation. Den äldre förvaltande
chefsrollen byts mot ett aktivt ledarskap. Bibliotekens positionering inom kommuner och
universitet medför att ledarrollen blir svårare men allt viktigare.
  Behovet av ett bra ledarskap inom biblioteken har uppmärksammats under senare år, liksom
i det övriga samhället. Ovannämnda bakgrund sätter fokus på hur vi hanterar dagens ledare
och skapar ett klimat för framtidens ledare. Inom biblioteksområdet pågår en del aktiviteter.
Bibsam bedriver chefsutbildning och inom biblioteken eller dess huvudorganisationer lyfts
ledarskapsfrågorna upp på dagordningen.
  Dessa frågor har aktualiserats vid Stockholms universitetsbibliotek (SUB). Biblioteket har
varit något av en plantskola för fortsatt utveckling i karriären, inom och utom det egna
biblioteket. Ett flertal medarbetare från SUB har deltagit i Bibsams chefsutvecklingsprogram
och biblioteket har även deltagit i andra ledarutbildningar. I samband med en omorganisation
genomgick samtliga gruppchefer ett specialdesignat ledarutvecklingsprogram. Mentorskap
kan sägas vara ett komplement till pågående aktiviteter.
  Mentorskapet är ett område som länge praktiserats av många företag för sin personal- och
chefsutveckling. Inom den offentliga sektorn, i varje fall inom biblioteksområdet, är
mentorskap mindre vanligt. Genom att erfarenheterna av mentorskap i mer organiserad form
är så positiva har ledningen vid SUB valt att under hösten 2000 starta ett projekt med
mentorskap i syfte att på sikt även använda denna metod för att utveckla ledarskapstalanger
inom biblioteket.
  Vid seminariet om generationsväxling i Borås vill vi beskriva projektet och ge en allmän bild
av mentorskapet och dess roller, förväntningarna på samspelet mellan mentor och adept,
resultatet samt mer konkret redovisa upplägg av samtal, analys av aktuell litteratur om
ledarskap och organisationer samt hantering av personalpolitiska frågor och ekonomiskt
ansvar.
  Att utbilda dem som idag antar utmaningen att påbörja en ledaruppgift är en god investering
för framtiden såväl för det egna biblioteket som för biblioteksvärlden i övrigt. I det
sammanhanget har mentorskapet en given plats.
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